
DG001G
Foreză de pământ cu acumulator

7.8kg

Greutate netă

cu acum. BL4040

200ø mm

Capacitate maximă 
de găurire

Performanță crescută cu o foreză ușoară



Putere crescută similară cu cea a unui burghiu 
cu motor termic de 36 cc

Automatic torque Drive Technology
reglează în mod automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina 
detectată
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Automatic torque drive 

Sarcină ușoară :
Viteză maximă de lucru

Sarcină grea :
Cuplu maxim

eXtreme Protection 
Technology

2 viteze

Utilizare continuă
adâncime 600mm / BL4040 / acumulator încărcat complet

ø150mm ø200mm

65 găuriaprox.100 găuriaprox.

Pentru găuri cu diametru mare

Motor fără perii 
de carbon

Decuplează motorul în cazul unei supra-sarcini, 
de exemplu, atunci când este folosit în sol 
argilos.

Limitator de cuplu

Permite extragerea burghiului în cazul în care 
acesta se blocheaza. Situație întâlnită în special 
în sol argilos

Funcție Reverse

Adaptor

Mâner la nivelul brâului pentru 

limitarea forței de recul.

Mâner pentru mâna

stângă

Comutator funcție Reverse

2 lumini de lucru tip LED

Burghie
Lungime: 800mm

ø100
mm

ø150
mm

ø200
mm
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Putere

Rezistență
Comunicare
Digitală

Ciocan rotopercutor SDS-MAX Demolator SDS-MAX

Mașină de cosit

Debitator

Multifuncțională

Mașină
de su�at

Su�antă

Mașini de tuns
gard viu

Pistol pentru
cuie cu jumatate
de cap

Pompă
de aer

Aparate radio

Lumini de lucru

Ventilator

Ladă frigori�că

Fierbător de apă

Chei cu impact

Ciocane
rotopercutoare

Ciocan rotopercutor SDS-MAX

Mașină de găurit
unghiulară

Foreză de pământ

Demolator SDS-MAX

Polizoare unghiulare

Fierăstraie circulare

Fierăstraie 
pentru tăieri
înclinate

Fierăstraie
cu lanț

Mașină
de polișat

Rindea

Fierăstrău cu bandă

Fierăstrău
circular cu
plonjare

Mașină
de frezat

Debitator
metale

Fierăstraie circulare
cu mâner amplasat
în spate

Fierăstrău
alternativ

Aspiratoare

Aspirator

Aspirator
tip rucsac

Mașini de cosit
Fierăstrau
emondor

Mașină de înșurubat
cu impact Mașini de înșurubat și găurit cu percuție

Mașini de găurit și înșurubat

540
mm

22 min

50 min

45 min

28min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

Timpi de încărcare

cheie pentru mandrină, cheie HEX, adaptor

Foreză de pământ

Turație variabilă

Frână de motor

Funcție Reverse

2 viteze

Limitator de cuplu

Limitarea curentului 
la pornire
Lumină de lucru

Valiză de transport

DG001G
Capacitate

Turație în gol (RPM)
Cuplu maxim

Vibrații
Nivel presiune acustică
Nivel putere sonoră
Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

Sol nisipos: 200 mm
Sol argilos: 150 mm
High / Low: 0 - 1,500 / 0 - 400
High: 55 N·m 
Low: 136 N·m 
2.5 m/s² 
84 dB(A)
95 dB(A)
cu BL4050F: 863 x 605 x 199 mm 
cu BL4040: 842 x 605 x 199 mm 
cu BL4020 / BL4025: 836 x 605 x 199 mm 

7.2 - 8.1 kg 

Set de livrare : 

ø100
mm

ø100
mm

ø150
mm

ø200
mm

ø150
mm

ø200
mm

Cod: E-07294 Cod: 
E-07630

    Cod:
E-07646

Cod: 
E-07652

Cod: E-07303

Cod: E-07319

Acumulator tip rucsac PDC1200
Acumulator încorporat 36V-40Vmax

Adaptor (40Vmax)
Cod: 191N62-4

Adaptor XGT 40Vmax la PDC1200

Încărcător: DC4001

Accesorii
Burghie Lama burghiului
Lungime: 800mm Lama burghiului pot fi înlocuite

Prelungitor
Cod: E-07325

Pin pentru 
burghiu
Cod: E-07331

Mâner
Cod: 191P11-3
Sistemul inclus în setul de livrare este 
compus din mânerul pentru mâna 
stângă și o bară ce se sprijină de 
șoldul utilizatorului pentru a limita 
forța de recul, evitând accidentările.


